
Roemenië en rep. Moldavië actueel.

Het is alweer de eindejaars brief die we schrijven, 2017 loopt op z'n eind.
Er is veel gebeurd dit jaar wat betreft RO en de Rep. MD. De groepen in Moldavië 
werken hard aan hun idealen. De gaarkeuken en naschoolse opvang voor kinderen en 
ouderen in Purcarie is bijna gereed. In het voorjaar 2018 gaat er geld mee om de 
omheining en de speelplaats af te maken. (geld overmaken gaat niet,( ± 10% 
commisie geld word ingehouden door de banken in MD, en we zijn met z'n allen niet 
voor de bank in de weer toch?) Ook in Rascaetie het bejaardenhuis en kinderopvang 
moet nog hekwerk komen. Nu RO. Begin dit jaar kregen we het bericht dat Jolanda 
de directrice van Bradet (school voor kinderen met een geestelijke handicap) afgezet 
was en weer voor de klas stond. De directrice was al 25 jaar het betouwbare 
aanspreek punt voor Hoeboeh. Valt zo'n punt weg, kan Hoeboeh hier geen onder 
steuning meer bieden. Gelukkig is alles ten goede gekeerd, 14 dec. mailde Jolanda 
dat ze weer door mag gaan als directrice. Ook Hoeboeh kan in Bradet nu weer verder.
In 2018 neemt Hoeboeh afscheid van 2 projecten, èèn het project Ildiko, begeleiding 
activieteiten in het bejaardenhuis, en haar uitgifte van kleding vanuit haar huis.      
Het tweede project: materiaal/kleding ondersteuning voor hun winkeltje van de 
Hongaarse Reformatorische kerk in Sacele. Het bejaarden huis 'Christiana', heeft haar
bouwplannen gewijzigd. Ze kregen de kans om het gebouw van de buren te kopen    
± 35 mtr. lang en 10 mtr. Breed voor 38000 euro. Dit gebouw word verbouwt en 
Hoeboeh kan dankzij een grote sponsor veel bijdragen aan de verbouw.
Home Emanuel het jonge moeders opvang huis, vordert de bouw wel iets langzamer 
dan we gedacht hadden. Maar het komt goed. Dankzij een grote sponsor kan hoeboeh
hier de complete verwarming helpen vernieuwen. Voor de zigeunerkerk in Vulcan 
zijn het nu zware tijden, veel leden vertrekken naar het buitenland om geld te 
verdienen. Toch zijn er deze zomer 7 nieuwe kerkleden gedoopt. Dit is toch heel 
verrassend. De stichting Hoeboeh wil met deze nieuwsbrief een ieder hartelijk 
bedanken voor de hulp aan Roemenië en rep.Moldavië in wat voor vorm dan ook.
Nu we weer aan het einde van het jaar zijn, gaan we op naar het feest van het licht, 
het licht van Jezus Christus, die ons het voorbeeld geeft. Laten we onze arme mede
mens niet vergeten, of het nu arme Roemeenen of Moldaviërs, vluchtelingen of wat 
dan ook zijn. 
Wij wensen u hetzelde toe als wat de mensen tegen elkaar zeggen in de Zigeunerkerk 
in Vulcan: Pace  (Vrede) Je spreekt het uit als patsje.
Hoeboeh wenst u prettige Kerstdagen en een Gezegend 2018. 

Kijk ook eens op de Website van Hoeboeh voor foto's of verdere info.
www.hulpoosteuropamonnickendam.nl 
Ook vermelden we nog even het bankrekeningnummer van Hoeboeh.
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